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  مقدمه
زبان عربي، زبان دين، فرهنگ و تمدن اسالمي است كه در طول 
. هزار و چهارصد سال به تدريج با زبان و ادبيات فارسي آميخته شده است

كشور، به زبان عربي و تالش در جهت نظام آموزش و پرورش اهتمام 
براي ايرانيان و ساير  آموزش آن، متأثر از اين ديدگاه است كه زبان عربي

ملل مسلمان نه به مثابه يك زبان بيگانه، بلكه زباني است كه فرهنگ و 
بان و به فرموده رهبر معظم انقالب ز تمدن اسالمي بر آن استوار است

  .عربي كليد فهم فرهنگ و معارف اسالمي است
امت . مسلمانان استزبان عربي از عناصر مهم هويت فرهنگي 

در عين  ها و طوايف مختلف هستند،ها، قوميتكل از ملتاسالمي كه متش
خداي واحد، پيامبر واحد، كتاب (تفاوت داراي مشتركات بسياري هستند 

. زبان عربي نيز زبان مشترك ديني مسلمانان است.  )ي واحدواحد، قبله
  .بي زبان قوم خاصي نيستربا اين نگاه، زبان ع

هاي مي درس عربي در پايهدر دوران پيش از پيروزي انقالب اسال
ادبي  يي متوسطه تنها در رشتهي راهنمايي و در دورهدوم و سوم دوره
با پيروزي انقالب اسالمي ايران و تصويب قانون . شدآموزش داده مي

اساسي جمهوري اسالمي ايران به موجب اصل شانزدهم آموزش اين 
ها تمامي رشته متوسطه در راهنمايي تا پايان دوره درس از آغاز دوره

در طي سه دهه پس از پيروزي انقالب اسالمي، كيفيت . الزامي شد
اي كه وضعيت اي داشت به گونهآموزش زبان عربي رشد قابل مالحظه

 در طي اين سه دهه. آموزش اين درس قابل مقايسه با گذشته نيست
 و پرورش شاهد پيشرفت آموزش اين درس و پيدايش منابع متنوعآموزش 

  .يري در اين حوزه بوده استيادگ
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آموزش زبان عربي و جايگاه آن در ترويج  اهميت و فلسفه
  معارف ديني و اسالمي

و ) ص(پيامبر خاتم حضرت محمد با ظهور دين مبين اسالم و بعثت
نزول قرآن كريم به زبان عربي، اين زبان از حصار شبه جزيره عربستان 

هايي بودند كه با آغوش نخستين ملتدر اين بين، ايرانيان از . خارج شد
گسترش احكام و مباني آن و نيز يادگيري  و در راه باز اسالم را پذيرفتند

زبان عربي و تدوين قواعد آن و يا تأليف كتاب به اين زبان، از هيچ 
  .كوششي دريغ ننمودند

 200(كسائي  ،)هجري 180 م(عالمان ايراني همچون سيبويه 
ابن  ،)هجري 310(زجاج  ،)قرن سوم(فراء  ،)يهجر 215(اخفش  ،)هجري
جاني جرعبدالقاهر  ،)هجري 377(ابوعلي فارسي  ،)هجري 327(انباري 

سيرافي  ،)قرن سوم(ابن تسليت  ،)قرن دوم(خلف احمر  ،)هجري 474(
 ،)قرن پنجم(خطيب تبريزي  ،)قرن چهارم(بن عباد صاحب ،)قرن چهارم(

 565(راغب اصفهاني  ،)جريه 518(ميداني  ،)قرن ششم(زمخشري 
قرن ( الدين استرآبادي معروف به رضينجم ،)قرن هفتم(سكاكي  ،)هجري
فيروزآبادي  ،)هجري 816(سيدشريف جرجاني  ،)791(تفتازاني  ،)هفتم

از جمله عالمان ايراني بودند كه به فهم قرآن كريم و ... و) هجري 816(
و با نيت يادگيري زبان ) اهللا عليهمسالم(احاديث نبوي و ائمه طاهرين 

  .دين خود به تدوين و تأليف كتبي پيرامون زبان عربي همت گماردند
زبان ي لزوم توجه به درباره) ره(شهيد بزرگوار مرحوم عالمه مطهري 

از . زبان يك قوم نيست، زبان اسالم است زبان عربي،«: گويدميعربي 
هر فرهنگي و هر  .اهم وظايف ما اين است كه اين زبان را حفظ كنيم

تمدني اگر بخواهد زنده بماند، بايد زبانش زنده بماند، اگر زبانش مرد، 
به خدا قسم ما در مقابل زبان عربي وظيفه داريم كه ... خودش مرده است

  »...كنيم اين زبان اسالم را حفظ كنيم، نگهداري
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با تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با همت و 
اهللا دكتر بهشتي و شهيد با هنر، فرادي چون مرحوم شهيد آيتدورانديشي ا

براساس اين . اصل شانزدهم قانون اساسي به اين مهم اختصاص يافت
ي راهنمايي تحصيلي و متوسطه اصل آموزش زبان عربي در مقاطع دوره

  .ها الزامي شددر كليه رشته
يادگيري  معارف اسالمي عربي است وو از آنجا كه زبان قرآن و علوم 

اين علوم بر همه مسلمانان فرض است و از سوي ديگر ادبيات فارسي و 
متون كهن علمي ما كامالً با اين زبان آميخته است بدين لحاظ يادگيري 

آموزان و تعميق آن از طريق منابع متنوع يادگيري زبان عربي براي دانش
  . يك ضرورت است

  
  يتأثير زبان عربي در زبان و ادبيات فارس

با ظهور اسالم و پذيرش دين مبين اسالم از سوي ايرانيان و 
تأثيرپذيري متون نظم و نثر فارسي از كالم الهي و سخنان پيامبر اكرم 

تدريج سير صعودي يافت زبان و ادبيات ايران به ،ي معصومينو ائمه) ص(
هاي متعالي اسالم در قرن ششم به اوج شكوفايي خود و تحت تأثير آموزه

اي است كه امروزه درس زبان و ادبيات اين تأثيرپذيري به گونه.  رسيد
و معاني لغات عربي امري محال      ثقرآن و حدي ايران بدون آشنايي با

تأثيرپذيري زبان و ادبيات فارسي از كالم وحي و احاديث .  رسدنظر ميبه 
نبوي و معصومين تنها مفاهيم محدود نشده است، بلكه زبان و ادب 

در عين . سي در اغلب علوم ادبي تحت تأثير زبان قرآن قرار گرفته استفار
از . حال تأثير زبان و ادب فارسي بر زبان و ادب عربي نيز كم نبوده است

   :توان به چند علت اشاره كردجمله عوامل اين تأثيرپذيري مي
اعتقادات نويسندگان و شاعران به قرآن و احاديث نبوي و ائمه . 1

ها در آثار خود به نقل آيات قرآن و گرديد كه آنموجب مي معصومين
  . احاديث در آثار خود بپردازند
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هاي اسالمي از ديگر در نزد مردم و حكومت جايگاه الهي قرآن. 2
   . عوامل نفوذ زبان وحي در زبان فارسي بود

 نمونهكامل يك اثر ادبي و الگوي موفق و نمونه از آنجا كه قرآن . 3
يرگذاري بر مخاطب است بدين لحاظ مورد توجه شاعران و اعالي تأث

ميزان اين تأثيرپذيري در برخي آثار . گرفتنويسندگان هوشيار قرار مي
براي مثال . شعرايي مانند خاقاني و سنايي بيش از ديگران بوده است

    كه به دنبال تعليم زهد و تقوا است بسياري از  »حديقه«سنايي در 
  .در اشعارش را با آيات و احاديث مستند كرده استهاي موجود پيام

گسترش وعظ و خطابه و اقبال عمومي به عرفان و تصوف و ظهور . 4
خواجه عبداله انصاري، مولوي، بايزيد  نظير مانندهايي بيشخصيت

القضات همداني ضمن قوت و لطافت بخشيدن به ادبيات بسطامي و عين
اد نيز در آثار خود آيات و احاديث را فارسي موجب شد كه شاگردان اين افر

بينيم كه ادبيات قرن ششم به بعد، عموماً رو ميمنعكس كنند، از اين
  .  معارف قرآني، تفسير، احاديث و روايات است يدربردارنده

هاي فراوان از صنايع ادبي در قرآن موجب شده است وجود نمونه.  5
اين تأثيرپذيري نه تنها . ر گيرندهاي بسياكه شعرا و نويسندگان از آن بهره

شود بلكه در آثار شعراي معاصر مانند در آثار و اشعار ادباي قديم ديده مي
استاد شهريار، مهرداد اوستا و شاعران نوپرداز مانند اخوان ثالث نيز ديده 

  .شودمي
مطالعه آثار شعراي فارسي زبان از قرن پنجم به بعد حاكي از انعكاس 

تضمين،  ،درج ناقص ،در اشكال متنوع نظير درج كامل آيات و احاديث
. گويي، تلميح و غيره در زبان و ادبيات فارسي استاقتباس، تمثيل، قصه

. هاي قرآن به جاي يك مصرع آمده استدر بعضي از دواوين شعري آيه
عنوان را نظامي به» الرحيمالرحمناهللا بسم«ي شريفه يبه عنوان مثال آيه

اصوًال امروز . االسرار آورده استابتداي اشعار خود در مخزنمصرعي در 
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توان در حوزه تاريخ ادبي ايران اثري را يافت كه متأثر از قرآن و نمي
  .حديث نباشد

دست به يك  علماي ادب در تدوين علوم ادبي و در طول زمان
آثاري كه از سوي در همه . از قرآن و احاديث زدند الگوبرداري جدي

فراواني از قرآن و احاديث  شواهد ،يراني و عرب نوشته شده استعلماي ا
 هايي كه به زبان فارسي نوشته شدهدر برخي از كتاب. آورده شده است

كنيم كه نويسندگان براي يك صنعت ادبي هيچ است، گاه مشاهده مي
توان گفت كه ادبيات مي يقينبه . اندشاهد مثالي جز آيات قرآني نيافته

تنها از لحاظ مضمون، بلكه از لحاظ صناعات ادبي نيز به شدت  فارسي نه
هاي زبان و در واقع جاذبه. تحت تأثير قرآن و زبان عربي قرار گرفته است

زيبايي و شكوه كالم الهي و ادبيات فارسي تا حد بسيار زيادي مرهون 
  .اطهار است ائمه

  
  مختلف در آموزش زبان عربي هايرويكرد

  يرويكرد ارتباط. 1
عربي با هدف توانايي در مكالمه و  زبان اين رويكرد بر يادگيري 

زبان منظور برقراري ارتباط با اقوام عربهاي زباني بهكسب ديگر مهارت
توان در مقاصد تجاري، توريستي و يا به از رويكرد ارتباطي مي. تأكيد دارد

نوره هنگام سفرهاي زيارتي به عتبات عاليات و مكه مكرمه و مدينه م
اگرچه اين رويكرد مورد تأكيد نظام آموزشي نيست، اما اگر . استفاده كرد

اي براي درك متون ديني فراهم آورد نه هاي زباني بتواند زمينهمهارت
 هايبا توجه به اينكه كتاب. تنها مطرود نيست بلكه مورد تأكيد هم هست

كنند، رنامه درسي حركت ميآموزشي معموالً فراتر از اهداف بكمك
هايي را با هدف استفاده افراد توانند كه در اين حوزه كتابميناشران 

  .مختلف تأليف كنند
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  فهم متون دينيرويكرد . 2
اين رويكرد بر يادگيري زبان عربي با هدف فهم متون ديني نظير 

دعاي كميل، دعاي ندبه، دعاي (البالغه، ادعيه مانند قرآن، احاديث، نهج
و يا كتب فقهي كه به زبان عربي ...) ي سجاديه وصحيفهابوحمزه ثمالي، 

  .تأليف شده است، تأكيد دارد
اين رويكرد اين است كه زبان عربي را بايد با هدف فهم  يفلسفه

آشنايي با . قرآن و احاديث اهل بيت پيامبر و فرهنگ اسالمي ياد گرفت
ت و ادعيه كالم وحي و دريافت معاني و مفاهيم موجود در احاديث، روايا

  .تواند موجبات سعادت دنيوي و اخروي را فراهم كندمي
  .تدريج صورت گرفته استگرايش به سمت رويكرد اخير به

هاي ذيل شده اتخاذ رويكرد فهم متون ديني، موجب اتخاذ روش
  :است

به خدمت گرفتن قواعد زباني براي فهم متون درسي شامل متون . 1
  .حاديث و ديگر متون اسالمي و دينيالبالغه، ادعيه، اقرآني، نهج

در هر درس با » كارگاه ترجمه«اختصاص بخشي تحت عنوان . 2
  .اي ترجمه و درك و فهم متونرهدف به خدمت گرفتن قواعد ب

آموزش معلمان براساس رويكرد فهم متون ديني، در اين راستا . 3
ن ترجمه و درك مفهوم متو يتالش شده است كه نظر معلمان به مقوله

  .ديني جلب شود
هاي كمك آموزشي و توليد منابعي هدايت و توجيه ناشران كتاب. 4

ديگر اقداماتي بوده است كه صورت  زدر راستاي رويكرد فهم متون ديني ا
  .گرفته است
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  اهداف آموزش زبان عربي

  مقصد نهايي
هايي آشنا به زبان وحي و احاديث پيامبر و ائمه اطهار و تربيت انسان

  .و ديگر متون مرتبط دينيادعيه 
  

  اهداف كلي آموزش زبان عربي
ي آيات قرآن كريم، ادعيه و كسب توانايي در درك معني و ترجمه. 1

  .و متون فرهنگ اسالمي) ع(احاديث معصومين 
مندي به زبان عربي به عنوان زبان قرآن كريم و زباني كه عالقه .2

  .با زبان فارسي داراي پيوندي ناگسستني است
گيري از متون ديني و فرهنگ اسالمي جهت ارتقاي تربيت بهره. 3

  .اسالمي در متن زندگي
  .توانايي درك بهتر متون زبان و ادب فارسي. 4
  

  اصول حاكم بر آموزش زبان عربي
ي درسي زبان گونه كه بيان گرديد، رويكرد حاكم بر برنامههمان

رو براي ز اينا. عربي درك و فهم متون ديني و فرهنگ اسالمي است
بايست اصول و معيارهايي معين و مشخص مدنظر مي تحقق اين رويكرد

ريزان درسي و توليدكنندگان محتوا و معلمان و ديگر عوامل مؤثر در برنامه
  :اين اصول عبارتند از. فرايند آموزش قرار گيرد

هاي اسالمي و ها و آموزهاجزاء و عناصر برنامه بايد با ارزش. 1
  .انطباق و سازگاري داشته باشداخالقي 

ي اجزاء و عناصر بايد متأثر از رويكرد فهم متون ديني و همه. 2
  .اهداف اين رويكرد باشد
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آموزش زبان عربي بايد در راستاي ايجاد عالقه و پيوندهاي . 3
آموزان با زبان قرآن به عنوان زبان دين و فرهنگ و تمدن عاطفي دانش

  .اسالم باشداسالمي و زبان اول جهان 
در انتخاب محتوا، توجه ويژه به متون و مفاهيم قرآني و ادعيه . 4

  .ضروري است
   عالوه بر متون قرآني و روايي، هر نوع متني كه به تحقق . 5
ق اهداف برنامه هاي اسالمي و اخالقي كمك كند و در راستاي تحقارزش

  .دهداي كتاب درسي زبان عربي را تشكيل ميباشد، شالوده محتو
هاي متناسب با رويكرد و اهداف ي روشدر تهيه محتوا بايد از همه. 6

  .برنامه استفاده شود
ها، امكانات و ابزار الزم براي ي روشدر آموزش زبان عربي از همه. 7

  .آموزش مؤثر، عميق و پايدار بهره گرفته خواهد شد
و همياري  در فرايند ياددهي ـ يادگيري، تأكيد بر فعاليت، مشاركت. 8

  .فراگيران است
  .يابي در خدمت يادگيري و در فرايند آموزش استارزش. 9

آموزان و با توجه محتوا با توجه به نيازها، عاليق و توانايي دانش. 10
ي تحصيلي و موضوعات اخالقي و تربيتي توليد به اهداف عمومي دوره

  .شودمي
نش نظري تأكيد كاربردي نسبت به دا هاي عمليبر كسب مهارت. 11

  .شودمي
هاي اخالقي، تربيتي و آموزش و تربيت انساني واجد صالحيت. 12
  .اي براي تحقق اهداف برنامه ضروري استحرفه

  .ي آموزشي ضروري استبراي تحقق اهداف برنامه، توليد بسته. 13
توجه به ارتباط افقي و عمودي دروس ديني، قرآن و عربي در . 14

  .مهفرايند توليد برنا
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يابي، هاي تدريس و ارزشدر انتخاب و سازماندهي محتوا، روش. 15
هاي علم آموزش زبان با رويكرد فهم متون ديني از جديدترين يافته

  .استفاده شود
در آموزش، به قواعد صرفي، نحوي و بالغي ضروري و پركاربرد . 16

  .در راستاي فهم متون اكتفا شود
گيري از ساختارهاي صرفي و ي ساختن و بهرهآموزش نحوه. 17

  .اي باشد كه به فهم متون ديني كمك كندنحوي به گونه
ي فارسي به عربي صرفاً با هدف تقويت مهارت فهم متون ترجمه. 18

  .ديني مورد توجه قرار گيرد
در انتخاب محتوا سعي شود كه از واژگان، تعابير و اصطالحات . 19
  .فاده شودكه در زبان فارسي رايج است است عربي

ي اي باشد كه در پايان دورهآموزش زبان عربي بايد به گونه. 20
  .تحصيلي، فراگيران به اهداف مورد نظر دست يابند

هاي ي يادگيري و ساخت مطلق صيغهدر آموزش افعال به زمينه. 21
  .مختلف اعم از افعال ثالثي مجرد و مزيد آموزش داده شود

  
  راهنمايي و ارتباط آن با درس قرآن يعربي در دورهزبان جايگاه 
شود و تا پايان راهنمايي آغاز مي وزش زبان عربي از پايه اول دورهآم
با توجه به اين مطلب كه آموزش قرآن از . يابدي متوسطه ادامه ميدوره

اگيران با واژگان شود و همين امر به آشنايي فرپايه اول ابتدايي شروع مي
آموزان ورودي به انجامد، زبان عربي براي دانشيمقرآني  و عبارات ساده

در طي دوره عمومي آموزش و پرورش و مطابق با . اين دوره ناآشنا نيست
ي راهنمايي تصريح چه كه در راهنماي برنامه درسي آموزش قرآن دورهآن

سواد «آموزان بايد پس از گذراندن اين دوره به شده است هر يك از دانش
  :ها عبارتند ازاين مؤلفه. دست يابند آني گانههاي سهو مؤلفه» قرآني
  انس با قرآن كريم و عالقه به يادگيري آن. 1
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  كريم توانايي خواندن قرآن. 2
  توانايي درك معناي عبارات و آيات ساده و پركاربرد قرآن. 3

با توجه به برنامه مصوب مقرر شد كه درس قرآن تنها به روخواني 
و آموزش قواعد زبان عربي، درك و فهم متون  خواني بپردازدروان

ها و البالغه، روايات، زيارات، داستانغيرقرآني شامل متون حديث، نهج
هاي ترجمه و درك بالغت هايمتون اخالقي و اجتماعي، فنون و مهارت

  .قرآني و ديگر متون عربي، به درس عربي واگذار شود
  

  زبان عربيي هاي آموزشي در حوزهتعريف انواع كتاب
ي يادگيري، منظور توسعههايي هستند كه بههاي آموزشي كتابكتاب

هاي آموزان، پرورش مهارتافزايش دانش و سواد علمي معلمان و دانش
ي درس عربي هاي شاگردان در زمينه برنامهسازي آموختهزباني و غني

هاي شها كه با هدف استفاده از آموزاين كتاب. تأليف و تدوين شده است
ي تحرير درآمده است به دو گروه عمده رسمي و يا غيررسمي به رشته

  :شودتقسيم مي
       كتاب آموزشي ويژه. 2معلمان  هاي آموزشي ويژهكتاب. 1
  آموزاندانش

  
  هاي آموزشي ويژه معلمانكتاب) الف

افزايي براي معلمان در هاي دانشكتاب. 1: ها عبارتند ازاين كتاب
زش قواعد صرفي، نحوي و بالغي، ترجمه، فهم متون، مكالمه زمينه آمو

راهنماي . 3هاي آموزش زبان عربي روش در زمينههاي آموزشي كتاب. 2
ي خاص و ي درسي در يك پايهمعلم يا روش تدريس محتواي يك برنامه

    يابي و سنجش پيشرفت تحصيلي از عملكرد هاي ارزشكتاب. 4
  .هاي مرجعكتاب. 5آموزان و دانش
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  آموزانهاي آموزشي ويژه دانشكتاب) ب
افزايي پيرامون زبان هاي دانشكتاب. 1: اند ازها عبارتاين كتاب

  . 4هاي كار و فعاليت كتاب. 3هاي زباني يادگيري مهارت .2عربي 
  .يابيهاي سنجش و ارزشكتاب
  

  )تعاريف و اهداف(هاي آموزشي ويژه معلمان انواع كتاب
  هاي آموزشي ويژه معلمانتابك . 1

دنبال ارتقاي سطح علمي معلمان در زمينه  ها بهاين نوع از كتاب
زبان و ادبيات عرب و آموزش صرف و نحو بالغت، ترجمه فهم  يادگيري

ها موضوعات مطرح شده در اين كتاب. باشدهاي زباني ميمتون و مهارت
ي با مطالعه. شودمي هاي درسي ارائهمعموالً در سطحي فراتر از كتاب

  .يابدها سطح علمي آنان افزايش ميگونه از كتاباين
  

ي آموزش زبان و افزايي معلمان در زمينههاي دانشاهداف كتاب
  ادبيات عربي

  ي زبان و ادبيات عرب و سير تحول آنآشناكردن معلمان با پيشينه .1
ات ديني، زبان عربي در يادگيري موضوع آشنايي معلمان با ارزش. 2
علمي و فرهنگي مسلمانان و اهميت آن به عنوان زبان  يپيشينه

  .ارتباطاتي بين مسلمانان
آشنايي با قواعد صرفي، نحوي و بالغي، ترجمه، فهم متن، . 3
  .هاي زبانيمهارت
كردن نيازهاي علمي  بخشي به اطالعات معلمان و برآوردهعمق. 4
  .آنان

  ).متون ديني و ادبيات جديد(اي عربي هها و نوشتهآشنايي با سبك. 5
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  هاي آموزش زبان عربيي روشهاي آموزشي در زمينهكتاب. 2
رويكردهاي مختلف در آموزش زبان عربي، ها معلمان را با كتاباين 

صحبت كردن، خواندن، نوشتن، (هاي زباني اصول يادگيري و مهارت
تواند با هدف روز ميآموزش زبان عربي در دنياي ام. كندآشنا مي) شنيدن

، كاربري تجاري، )يك زبان براي آموزش موضوعات درسي(استفاده علمي 
قرآن، احاديث،   ( اي و يا يادگيري متون ديني مانندكاربري محاوره

بديهي . صورت گيرد...) سيره، اقوال امامان، ادعيه وهاي فقهي، كتاب
ها ين نوع كتاباست رويكرد، اهداف و محتواي آموزشي در هر يك از ا

  .متفاوت است
  

  هاي آموزشي در زمينه آموزش زبان عربياهداف كتاب
  يكردهاي مختلف در آموزش زبان عربيوـ آشنايي با ر

  هاي مختلف در آموزش زبان عربيـ آگاهي از روش
هاي هاي پركاربرد در موقعيتجملهو  هاي زبانيـ آشنايي با مهارت

  مختلف و متناسب با هر رويكرد
  )كردن، خواندن، نوشتن و شنيدنصحبت(هاي زباني مهارت ـ پرورش

  ـ آشنايي با اصول و قواعد صرفي و نحوي در گفتار و نوشتار
  
  كتاب راهنماي معلم يا روش تدريس. 3

    معلم كتابي است كه معلم را در فرايند تدريس  كتاب راهنماي
ا معموالً از دو بخش هاين نوع از كتاب. كنديك درس ياري مي گامبهگام

برنامه درسي  در بخش اول معلم با اجزاي. ده استعمده تشكيل ش
تدريس و  هاي اختصاصي، رئوس محتوا، روشها، اهداف كليرويكرد(

ساالنه، ماهانه ( ، طراحي آموزشي)هاي فراگيرانشيوه ارزشيابي از آموخته
بخش دوم در . وندشدرسي آشنا مي و لوازم اجرايي برنامه) و هفتگي

تدريس هر درس، ساختار دروس، اهداف آموزشي و  معلمان با نحوه
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كارگيري وسايل كمك بهات يادگيري، مراحل تدريس، و نحوه انتظار
گاه در پايان هر درس . شوندآموزشي در تدريس مفاهيم هر درس آشنا مي

نيز پاسخ سؤاالت متن و پايان درس، تمرينات اضافي و يا معلومات 
اي و نكات صرفي و نحوي براي معلم ارائه شده نكات ترجمهتكميلي، 

  .است
  

  هاي راهنماي معلماهداف آموزشي كتاب
و يا رويكردهاي برنامه درسي در  كردن معلمان با رويكرد شناآ ـ

   آموزش زبان عربي
هاي خاص اهداف، محتوا، روش(ـ آگاه كردن معلمان از عناصر برنامه 

  )يابيهاي ارزشبي و شيوهتدريس در يادگيري زبان عر
هاي ـ آشنا كردن معلمان با نحوه طراحي آموزشي و تعيين فعاليت

  قبل از تدريس، حين تدريس و پس از تدريس
استفاده از ي ـ معرفي وسايل كمك آموزشي در زبان عربي و نحوه

  اين وسايل
گيري از ي تدريس دروس مختلف با بهرهـ آشنا كردن معلمان با نحوه

  هاي فعالروش
هاي نمونه، پاسخ صحيح سؤاالت و ـ آشنا كردن معلمان با آزمون

  اطالعات تكميلي يارائه
  

  يابي و سنجش پيشرفت تحصيلي براي معلمهاي ارزشكتاب. 4
يابي، دهد كه با اصول ارزشبه معلم امكان مي هااين نوع از كتاب

به اهداف  دار با توجههاي هدفي طراحي آزمون، انواع آزموننحوه
ها در شناختي، مهارتي و نگرشي در درس عربي و چگونگي اجراي آزمون

  .فواصل زماني مختلف آشنا شود
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پيشرفت تحصيلي ي و سنجش يابهاي ارزشآموزشي كتاباهداف 
  براي معلم

  آشنايي با مفهوم ارزشيابي و اصول آن .1
يكرد و در زبان عربي متناسب با رويابي آگاهي از ابزارهاي ارزش .2

  ي درسياهداف برنامه
هاي زباني و رتايابي از مهها و نحوه ارزشآشنايي با انواع آزمون. 3

  اجراي تدريجي آن
هاي تحصيلي در زبان هاي پيشرفتايجاد توانايي در طراحي آزمون. 4

  درسي عربي با توجه به اهداف برنامه
  
و تعاريف (آموزان ي دانشهاي آموزشي ويژهكتاب انواع

  )اهداف
:    آموزان در زبان عربيافزايي دانشدانش هايكتاب. 1
هاي زبان عربي، نكات آموزان را با ارزشكه دانش هايي هستندكتاب

هايي از نظم و نثر با استفاده از ي ساده و نمونهصرف و نحو به شيوه
  .كندي تحصيلي آشنا ميمطالب و لغات آموخته شده در دوره

  
  اهداف آموزشي

هاي ديني و فرهنگي و كاربردي آموزان با ارزشكردن دانشـ آگاه
  زبان عربي
زبان عربي آموزان با تحوالت زبان عربي و تفاوت كردن دانشـ آگاه

اي حال حاضر در كشورهاي بان عربي محاورهرايج در متون ديني و ز
  عربي

ز نثر هايي ايي از نثر متون ديني كهن و نمونههاـ آشنايي با نمونه
  جديد
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ـ گسترش واژگان لغت به ويژه لغات پركاربرد در قرآن احاديث و 
  متون ديني

  زبان عربي ياطالعات دستوري در زمينه يارائه ـ
ي زبان عربي متناسب هايي مناسب از نظم و نثر سادهنمونه يارائهـ 

  ي درسي و سن مخاطببا اهداف برنامه
  
      :آموزانهاي زباني دانشهاي پرورش مهارتكتاب. 2
هاي زبان صول يادگيري مهارتآموزان را با اهايي هستند كه دانشكتاب

و قواعد صرف و نحو در ) سخن گفتن، نوشتن، خواندن و شنيدن(عربي 
اي رايج در يادگيري زبان محاورهها بر اين كتاب. كنداين زبان آشنا مي

  .ي تأكيد داردكشورهاي عرب
  

  اهداف آموزشي
ي ي يادگيري زبان عربي به شيوهبا نحوه آموزانـ آگاه كردن دانش

  خودآموز
  ي تلفظ لغات و خواندن جمالتآموزان با نحوهـ آشنا كردن دانش

  ـ آشنايي با اصول صرف و نحو به زبان ساده
  اي در زبان رايج كشورهاي عربيـ آشنايي با جمالت محاوره

  
  آموزيهاي كار و تمرين و فعاليت دانشتابك. 3

هاي متنوع و تكميلي و اي از فعاليتهايي كه حاوي مجموعهكتاب
ها با هدف عمق اين كتاب. هاي درسي استبرگرفته از اهداف برنامه

ها با توجه به اهداف هاي فراگيران و تثبيت يادگيريبخشيدن به آموخته
  .شودميو تدوين درسي تأليف 
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  داف آموزشياه
براي يادگيري مطالب كتاب  هاي مناسب و متنوعتمريني ارائهـ 
  درسي
  هاپيدا كردن پاسخهايي براي تفكر از طريق فراهم كردن فرصت ـ

  هاي مكملطريق تمرين ـ جبران كمبودهاي يادگيري از
  هاي متنوع براي يادگيريـ فراهم كردن شيوه

  مختلف از ساده تا پيچيده هاي متنوع با درجاتتمرين يـ ارائه
ي آموزش مفاهيم قرآني، احاديث نبوي و معصومين به شيوهـ

  غيرمستقيم در قالب تمرينات
  هاي آموزشيهايي براي يادگيري از طريق بازيفراهم كردن فرصتـ
  

   آموزانهاي دانشيابي از آموختههاي ارزشكتاب. 4
ي مختلف با توجه به هاها و پرسشها حاوي انواع آزموناين كتاب

ها عموماً شامل آزمون. ي تحصيلي استاهداف جزئي دروس يك پايه
. هاي زباني استدرك معاني لغات، جمالت، نكات گرامري و ساير مهارت

ي، كتبي و عملكردي ههاي شفاا انواع آزمونها بكتاب آموزان در ايندانش
  .شوندآشنا مي) مستمر و پاياني(

هاي متنوع با توجه به اهداف شناختي و مهارتي و آزمون يـ ارائه
  دروس يك پايه نگرشي

  هاي خالقآزمون يـ ارائه
  درسي يچيرگي در يادگيري اهداف برنامه آموزان بهـ رساندن دانش

  ـ ايجاد آمادگي براي كسب موفقيت تحصيلي
  

  آموزانهاي مرجع براي دانشكتاب. 5
لغات عربي و اصول صرف و  انيآموزان را با معكه دانش يهايكتاب

عنوان منابع ها بهاين كتاب. كندهاي روشن آشنا مينحو با استفاده از مثال
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آموزان قرار تواند براي يادگيري زبان عربي مورد استفاده دانشو مراجع مي
   .گيرد

  
  اهداف آموزشي

هاي درسي، قرآن و زبان ـ آشنايي با معناي لغات پركاربرد در برنامه
  بيعر

  ـ شناخت صرف و نحو عربي با توجه به سن مخاطب
  

  راهنمايي اول اهداف آموزش زبان عربي در پايه
  ي دانشيحوزه) الف

  با واژگان پركاربرد در متون دينيآشنايي . 1
  هاي آنآشنايي با ساختارهاي ساده و پركاربرد قرآني و ترجمه. 2
جمع و انواع جمع، مفرد و  هايبا اسم مذكر و مؤنث، اسم يآشناي .3

هاي ماضي و نيز صيغه) انت، انا، نحنانت، هو، هي، (ضماير منفصل، 
  فوق مرتبط با ضماير

  هاي خبري و استفهاميآشنايي با جمله. 4
  )ديني، اخالقي و تربيتي(بيان مفاهيم ارزشي . 5
  .و زبان فارسي ان ارتباط و پيوند ميان زبان عربيبي. 6

  
  ي مهارتي حوزه) ب

  هاخواني متون عربي در سطح آموختهخواني و رواندرست. 1
ها از لحاظ ي واژگان آموخته شده با توجه به تغييرات آنترجمه .2
  )مفرد، مثني و جمع(عدد 

  هاي عربي با استفاده از آموختهي عبارات سادهفهم و ترجمه. 3
ايج در استفاده كاربردي از آيات، روايات، تعابير و سخنان پندآموز ر. 4

  زبان عربي
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  نگرشيي  حوزه) ج

  ايجاد نگرش مثبت نسبت به زبان قرآن. 1
گيري از متون عرب حاوي كريم از طريق بهرهتقويت انس با قرآن. 2
     هاي ارزشيپيام

  ايجاد نگرش مثبت نسبت به سهولت يادگيري زبان قرآن. 3
ريق هاي ديني از طآموزان به كسب ارزشي دانشتقويت انگيزه. 4

  .انتخاب محتوا و آموزش آن مبتني بر نظام تعليم و تربيت اسالمي
  

  دوم راهنمايي ياهداف آموزش زبان عربي در پايه
  ي دانشي حوزه) الف

  آشنايي با تعداد بيشتري از واژگان پركاربرد در متون ديني. 1
ي اول حاوي واژگان و آشنايي با ساختارهايي كه نسبت به پايه. 2

  هاي آنيشتري هستند و به همراه ترجمهتركيبات ب
فعل ماضي و مستقبل  ،)مثبت و منفي(با فعل ماضي  آشنايي. 3

خانواده، كلمات هم ،)هم، هن، انتم، انتن(ضماير منفصل  ،)مثبت و منفي(
  ريشه و وزن كلمات

  )ديني، اخالقي، تربيتي(بيان مفاهيم ارزشي . 4
  ي و زبان فارسيبيان ارتباط و پيوند ميان زبان عرب. 5
  

  ي مهارتي حوزه) ب
با در نظر داشتن     خواني متون عربي خواني و رواندرست. 1
  هاي خبرياسلوب
 هانتوجه به تغييرات آي عربي با عبارات سادهو ي واژگان ترجمه. 2

هاي و جنس در موقعيت) مضارع و مستقبل ،ماضي(از لحاظ عدد، زمان 
  جديد
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خانواده به عنوان راهي براي حدس معاني همكارگيري كلمات به. 3
  واژگان و عبارات

  رايج در زبان عربي امثالاستفاده كاربردي از آيات، روايات، تعابير و . 4
  

  نگرشيي  حوزه) ج
  .اهداف اين حوزه تكرار اهداف نگرشي پايه اول راهنمايي است

  
  راهنمايي سوم ياهداف آموزش زبان عربي در پايه

  دانشيي حوزه) الف
  واژگان پركاربرد در متون دينيتعداد بيشتري از آشنايي با . 1
ي كه نسبت به گذشته حاوي واژگان و آشنايي با ساختارهاي. 2

  هاي آنترجمه تركيبات بيشتري هستند به همراه
مبتدا و (شناسي هاي نهي، جملهفعل امر مخاطب، صيغه يآشناي. 3

  )الزم و متعدي و جار و مجرور خبر، فعل، مفعول، عالئم اصلي اعراب،
  )ديني، اخالقي و تربيتي(بيان مفاهيم ارزشي . 4
  .بيان ارتباط و پيوند ميان زبان عربي و زبان فارسي. 5
  

  ي مهارتي حوزه) ب
أكيد بر تلفظ صحيح تبا خواني متون عربي خواني و رواندرست. 1

  هاي امر و نهي و استفهامحروف و نيز اسلوب
  و اعراب، الزم و متعدياژگان ي وترجمه. 2
عنوان راهي براي حدس معاني به خانوادهكارگيري كلمات همبه. 3

  واژگان و عبارات
  گان با هدف تقويت امالي فارسيي واژنويستوانايي درست. 4
رايج در  و امثالاستفاده كاربردي از آيات، روايات، تعابير و سخنان . 5

  .زبان عربي
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  نگرشيي  حوزه) ج

  .باشداول مي پايهي به شرح اهداف حوزهاف اين حوزه اهد
  

  راهنمايي يرئوس مطالب آموزش زبان عربي در دوره
ي درسي آموزش زبان عربي در حول و حوش مفاهيم درسي در برنامه

هايي نظير ترجمه و درك و فهم جمالت مفاهيم، موضوعات و مهارت
فارسي، استفاده كاربردي  عربي، نكات دستوري، ارتباط ميان زبان عربي و

از آيات، روايات، تعابير و امثال رايج عربي، شناخت جايگاه و نقش زبان 
  .هاي ديني سازماندهي شده استخواني و ارزشعربي، روان

  
  اول راهنمايي يپايه

  ترجمه و درك و فهم عبارات. 1
ترجمه عبارات ساده از قرآن كريم، احاديث، ادعيه و متون فرهنگ 

هو، (ي متناسب با نكات دستوري شامل مفرد، جمع، ضماير منفصل اسالم
هاي ماضي مرتبط با ضماير مذكور و نيز و صيغه) هي، انت، انا، نحن

  )هاي خبري و استفهاميجمله
  
  راهنمايي دوم يپايه

مثبت و (ترجمه متناسب با نكات دستوري، ماضي، مضارع و مستقبل 
  خانوادههم ، كلمات)م، انتنهم، هن، انت(، ضماير منفصل )منفي

  
  راهنماييسوم  يپايه
هاي نهي، مبتدا با نكات دستوري، امر مخاطب، صيغه ترجمه متناسب 

  و خبر، فاعل، مفعول، الزم، متعدي، جار و مجرور
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  نكات دستوري. 2
  اول راهنمايي يپايه

هو، (، جمع و انواع آن، ضماير منفصل اسم مذكر و مؤنث، اسم مفرد
غايب، غايبه، (هاي ماضي مرتبط با ضماير و صيغه) انت، انا، نحن ،هي،

هاي خبري و جمله) الغيرمعمتكلمده، مخاطب، مخاطبه، متكلم وح
  )من، ما، هل، اين(استفهامي 

  
  راهنمايي دوم يپايه

هاي غائبين، غائبات، مخاطبين، مثبت و منفي در صيغه(فعل ماضي 
هاي مثني ها به جز صيغهر تمام صيغهمضارع مثبت و منفي د) مخاطبات

، ي، نا، ، ها، كهـ(ضماير متصل  ،)انتن ،انتم ،هن ،هم(ضماير منفصل 
هاي و معرفي قالب شناسي و وزن كلمات، ريشه)هم، هن، كم، كن
  خانواده پركاربرد و رايج در زبان عربي و فارسيصرفي، كلمات هم

  
  راهنمايي سوم يپايه

شناسي جمله ،هاي نهيصيغه ،هاي مثنيصيغهامر مخاطب به جز 
 ،عاليم اصلي اعراب، الزم و متعدي ،بهشامل مبتدا و خبر، فاعل، مفعول

  )نهي(الي جزم  ،جار و مجرور
  

  ت پندآموزات، تعابير و عبارااستفاده از آيات، رواي. 3
  راهنماييل، دوم و سوم او يپايه

به  رسياد در زبان و ادب فبيان برخي واژگان و تعابير عربي پركاربر
  قرآني و روايي و سخنان پندآموز رايج در زبان عربي هايي پياماضافه
  

جايگاه و نقش زبان عربي در تمدن اسالمي به ويژه در . 4
  زبان و ادب فارسي
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  اول راهنمايي يپايه
توضيح جايگاه زبان عربي در زبان و ادب فارسي از طريق بيان 

  به كار رفته در متون كتب درسي، علمي و ادبيفراواني واژگان عربي 
  
  دوم راهنمايي يپايه
ي بزرگان دين براي يادگيري زبان عربي، اشاره به اشاره به توصيه 

  .اندبرخي از دانشمندان ايراني كه به زبان عربي كتاب نوشته
  
  سوم راهنمايي يپايه

  ايرانيبرخي از متون نظم و نثر ملمع از شاعران بزرگ  يارائه
  

  خوانيدرست. 5
  اول، دوم و سوم راهنمايي يپايه

  خواني متون عربيخواني و رواندرست
  ـ مكالمه

  ـ فهم آيات قرآن و ديگر متون ديني
  )آموزش فهم متن(خواني براساس درك و فهم متن ـ متن

  
  پاورقي

  :منظور از عبارات ساده عباراتي است كه. 1
   .ي ساختار صرفي باشدو دارا كاربردواژگان آن پر) الف
هاي قبلي از ساختاري برخوردار باشد كه با داشتن معناي واژگان و استفاده از آموخته) ب

  .بتوان معناي عبارت را درك كرد
منظور از تلفظ صحيح واژگان، رعايت حركات اعراب و تلفظ صحيح حروف خاص . 2

  .عربي است، و نه آموزش قواعد و اصول علم تجويد
ي درسي ايجاد زمينه انس از طريق انتخاب در برنامه كريم ز انس با قرآنمراد ا. 3

اي كه سب با مخاطبان است به گونهقرآني و مضامين آموزشي منا يعبارات ساده
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هاي خود در زبان عربي بتوانند آن عبارات را درك گيري از آموختهآموزان با بهرهدانش
  .ها ايجاد شودن كريم در آنانس با قرآ يوسيله زمينهنموده و بدين

  
  منابع

ريزي ي راهنمايي و متوسطه، شوراي برنامهي درسي عربي در دورهراهنماي برنامه. 1
  1388ريزي و تأليف كتب درسي، درسي گروه عربي دفتر برنامه

ي اول، دوم و سوم، دفتر ي راهنمايي پايهكتاب معلم، راهنماي تدريس عربي دوره. 2
  1381ـ1384تأليف كتب درسي،  ريزي وبرنامه

  1380آموزش زبان عربي از راه بازي و سرگرمي، قاسم كريمي، انتشارات مدرسه، . 3
زاده، انتشارات مدرسه، آموز، عربي فارسي و فارسي عربي، عيسي متقيفرهنگ دانش. 4

1387  
كبوس، هاي اول تا سوم راهنمايي، عبدالعلي آل بويه و عادل اشكتاب كار عربي پايه. 5

  1387انتشارات مدرسه، 
  1383اولين صرف و نحو عربي منظوم به فارسي، عباس جعفريان، انتشارات ساحل . 6

7. The International Encyclopedia of Curriculum, Arabic Education. 
E.M.Badawi, 1994, Page 605  
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  عربي براي معلمان يافزايدانش هاي كتاب معيارهاي ارزشيابي
  

  :كد        :          ناشر      :                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

ي زبـان و ادبيـات عـرب آشـنا  معلمان را بـا پيشـينه    1
  .كندمي

          

به اهميت زبان عربي به عنوان يـك زبـان ارتبـاطي      2
  .مانان توجه كرده استبين مسل

          

3  
نقش زبان عربي را در يادگيري موضـوعات دينـي و   
آشنايي با پيشينه علمي و فرهنگي مسلمانان روشـن  

  .كرده است

          

و  معلمان را با مسائل صـرف و نحـو در زبـان عربـي      4
  .كندآشنا مي قواعد آن

          

به نيازهاي علمي معلمان عربي براي آموزش مؤثرتر   5
   .آموزان توجه كرده استبه دانش بان عربيز

          

ـات جديـد و     ها و نوشتهمعلمان را با سبك  6 ـاي عربـي در ادبي ه
  .كندمعاصر زبان عربي آشنا مي

          

            .محتوا از دقت و انسجام علمي الزم برخوردار است  7

ــه روز اســت و از صــحت علمــي محتــواي كتــاب   8 ب
  .برخوردار است

          

تر زبـان  اي كتاب عالقه معلم را به مطالعه بيشمحتو  9
  .دهدعربي افزايش مي

          

            جمع 
    جمع كل 
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هاي آموزش زبان ي روشهاي آموزشي در زمينه معيارهاي ارزشيابي كتاب
  عربي براي معلمان

  

  :كد        :          ناشر      :                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

   بسيار
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

معلمان عربي را با رويكردهـاي مختلـف در آمـوزش      1
  .كندزبان عربي آشنا مي

          

هاي جديد و مؤثري را در آموزش زبـان عربـي   روش  2
  .كندپيشنهاد مي

          

3  
هـاي زبـاني بـا توجـه بـه اهـداف       به تقويت مهـارت 

خوانـدن،  ( ي زبـان عربـي توجـه كـرده اسـت     برنامه
  ).نوشتن، صحبت كردن و شنيدن

          

بــه اصــول و قواعــد مطــرح در روانشناســي رشــد در   4
  .ها توجه كرده استي آموزش زبانزمينه

          

ي تدريس اصـول و قواعـد زبـان عربـي را بـه      نحوه  5
  .هاي نو و مؤثر مطرح كرده استشيوه

          

مـد  هاي مطرح شده از نظر علمي معتبـر و كارآ روش  6
  .است

          

            .كتاب از نظم منطقي برخوردار است  7

اطالعات سودمند و جديدي را در اختيار معلمان زبان   8
  .دهدعربي قرار مي

          

محتــواي كتــاب معلــم را در جهــت حــل مشــكالت   9
  .كندآموزان در درس عربي كمك مييادگيري دانش

          

            جمع 
    جمع كل 
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  راهنماي معلم در تدريس آموزش زبان عربي  هاي  ي كتابارزشياب معيارهاي
  

  :كد        :          ناشر      :                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

اهميت آموزش زبان عربي را براي معلمـان در ابعـاد     1
  .مختلف روشن كرده است

          

ي درسي در آمـوزش  را با رويكردهاي برنامهمعلمان   2
  .كندزبان عربي آشنا مي

          

3  
ي آموزش زبان عربي معلمان را با اهداف كلي برنامه

ــب در دوره  ــي مطال ــوس كل ــنا و رئ  ي تحصــيلي آش
  .كندمي

          

4  
زبـان عربـي   ي درسـي  بـا عناصـر برنامـه    معلمان را

ــوا، روش(  هــايهــاي خــاص و شــيوهاهــداف، محت
  .كندآشنا مي) هاي فراگيرانارزشيابي از آموخته

          

آموز را مشاركت دانش يهاي مطرح شده زمينهروش  5
  .آورددر فرايند يادگيري فراهم مي

          

ــا نحــ  6 ــان را ب ــاهيم دروس مختلــف بــه   وهمعلم ي تــدريس مف
  .كندهاي فعال آشنا ميروش

          

هـاي  مهـارت هاي پيشنهادي اهـداف برنامـه و   روش  7
  .كندزباني را تقويت مي

          

8  
ــه نحــوه ــهمعلمــان را ب هــاي ي ارزشــيابي از آموخت

فراگيران در درس عربي با توجه به اهـداف و رئـوس   
  .كندجزئي محتواي دروس آشنا مي

          

 توانمنــدي معلمــان را در طراحــي درس افــزايش      9
  .دهدمي

          

ــتفاده از    10 ــم را در ســاخت و اس ابزارهــاي كمــك معل
  .دكنر آموزش زبان عربي راهنمايي ميآموزشي د

          

بهتر درس عربي توسـط   يادگيريپيشنهادهايي براي   11
  .دهدآموزان در اختيار معلم قرار ميدانش

          

12  
پيشنهادهايي براي معلم در جهـت خوانـدن صـحيح    
متون عربي و درك معاني آن در اختيـار معلـم قـرار    

  .دهدمي

          

ي آموزش زبان عربـي در  اطالعات تكميلي در زمينه  13
  .دهداختيار معلمان قرار مي

          

            جمع 
    جمع كل 
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و سنجش پيشرفت تحصيلي در  يارزشيابهاي  كتابارزشيابي  معيارهاي
  درس عربي براي معلم

  

  :كد        :          ناشر      :                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

            .كنديابي و اصول آن آشنا ميمعلمان را با مفهوم ارزش  1

2  
يابي مطرح شده در برنامه بـا  ها و ابزارهاي ارزششيوه

ي درسـي  معيارهاي مطرح شده در راهنمـاي برنامـه  
  .منطبق است

          

هداف مصوب هاي مطرح شده ضمن تنوع، با اآزمون  3
  .ي آموزشي عربي منطبق استبرنامه

          

هاي زبـاني توجـه كـرده    در ارزشيابي به انواع مهارت  4
  .است

          

            .شودها ديده مينوآوري در طراحي آزمون  5

ـر   بندي نمرهبارم  6 ي هر مبحث از برنامه را با توجه به اهميـت ه
  .ستبخش و آخرين دستورالعمل مصوب پيشنهاد كرده ا

          

            .سؤاالت از ساده به مشكل طراحي شده است  7
            جمع 

    جمع كل 
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  آموزاندانش يآموزشي ويژههاي  كتابمعيارهاي ارزشيابي 
  

  :كد        :          ناشر      :                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

ــا ارزشانــشد  1 هــاي دينــي، فرهنگــي و آمــوزان را ب
  .كندكاربردي زبان عربي آشنا مي

          

2  
آموزان را با تحول زبان عربي در دوران پـس از  دانش

انقالب اسالمي تا حـال حاضـر بـه نحـو مختصـر و      
  .كندموجز آشنا مي

          

3  
ــه  ــج  ب ــي راي ــان عرب ــاوت زب ــي و تف ــون دين  در مت

ر كشـورهاي عربـي توجـه    اي حـال حاضـر د  محاوره
هايي در اين موارد را مطرح كـرده  كرده است و مثال

  .است

          

هاي كهن عربي و نثر جديد عربـي  هايي از متننمونه  4
  .را متناسب با سن مخاطب مطرح كرده است

          

احاديـث و متـون دينـي     از واژگان پركاربرد در قرآن،  5
  .استفاده كرده است

          

طرح شده در كتاب درسي اسـتفاده كـرده   از واژگان م  6
  .است

          

ي يادگيري زبان عربـي آشـنا   آموزان را با نحوهدانش  7
  .كندمي

          

8  
هاي مناسبي از نظم و نثر سـاده، زبـان عربـي    نمونه

ي درسـي را مطـرح كـرده    متناسب با اهداف برنامـه 
  .است

          

            .آموز استمحتواي تهيه شده متناسب با دانش  9
            جمع 

    جمع كل 
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   آموزهاي زباني براي دانشهاي پرورش مهارتكتابارزشيابي  معيارهاي  
  

  :كد        :          ناشر      :                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

            .هاي زباني را تشريح كرده استابعاد مهارت  1

مؤثر و  را به نحوهاي نيل به اهداف هر مهارت روش  2
  .آموزي مطرح كرده استمنطبق با اصول زبان

          

ي يـادگيري زبـان عربـي بـه     آموزان را با نحوهدانش  3
  .كندي خودآموز آشنا ميشيوه

          

ي تلفـظ لغـات و خوانـدن    آمـوزان را بـا نحـوه   دانش  4
  .كندجمالت ساده آشنا مي

          

5  
هـايي از آيـات و احاديـث را متناسـب بـا سـن       نمونه

اي ترجمه به زبان فارسـي و يـا بـالعكس    رمخاطب ب
  .مطرح كرده است

          

اي در زبان عربي رايـج  هايي از جمالت محاورهنمونه  6
  .در كشورهاي عربي مطرح كرده است

          

            جمع 
    جمع كل 
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  آموزيدانش هايكار و تمرين فعاليتهاي  بمعيارهاي ارزشيابي كتا

  

  :كد        :          ناشر      :                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

ي مربوطـه  درس عربي در پايه هداف تفصيلي برنامها  1
  .را مطرح كرده است

          

در راستاي اهداف برنامه مطـرح   هاو تمرين هافعاليت  2
  .شده است

          

بـه  ) ع(از آيات قرآني و احاديث پيـامبر و معصـومين     3
  .نحو مطلوب استفاده كرده است

          

            .ها از تنوع الزم برخوردار استها و تمرينفعاليت  4

ــرين  5 ــادگي و    تم ــي از س ــات مختلف ــا داراي درج ه
  .پيچيدگي است

          

            .آموزش مفاهيم استفاده كرده است از بازي براي  6
            .هاي آموزشي استفاده كرده استاز تصاوير و نقاشي  7

ي الزم را بـراي تفكـر در   ها زمينهها و تمرينفعاليت  8
  .كندپيدا كردن پاسخ سؤاالت فراهم مي

          

            جمع 
    جمع كل 
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  آموز در درس عربيزشيابي دانشسنجش و ارهاي  معيارهاي ارزشيابي كتاب
  

  :كد        :          ناشر      :                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

            .ها از تنوع الزم برخوردار استآزمون  1

 ستاي اهداف مهارتي، دانشي و نگرشها، در راآزمون  2
  .شده است زبان عربي طرح

          

آزمون و اهداف متنوع و جزئي دروس مختلف را زيـر    3
  .دهدپوشش قرار مي

          

از آيات قرآني و احاديـث نبـوي و معصـومين بـراي       4
  .هاي زباني استفاده كرده استدرك مهارت

          

5  
نحـو و  يابي از صـرف و  ها به ارزشـ در طراحي آزمون

توجـه كـرده    مـورد نظـر   قواعد آموزش عربي در پايه
  .است

          

            .شودها ديده ميخالقيت در طرح آزمون  6

هاي ديني و اخالقـي را از  تالش كرده است تا ارزش  7
  .ها به بيان غير مستقيم آموزش دهدطريق تمرين

          

ها داراي درجات مختلفي از سادگي تا دشواري آزمون  8
  .هستند

          

            جمع 
    جمع كل 
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  عربي   آموزان در درسمرجع براي دانشهاي  معيارهاي ارزشيابي كتاب

  

  :كد        :          ناشر      :                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

آمــوزان را بــا اهميـت عربــي در بعــد دينــي و  دانـش   1
  .كندارتباطي آشنا مي

          

ــرآن و از لغــات پركــاربرد در برنامــه  2 هــاي درســي ق
  .احاديث نبوي استفاده كرده است

          

از آيات قرآني و احاديث نبوي و معصـومين اسـتفاده     3
  .كرده است

          

 آمـوزان را بـا مسـائل صـرف و نحـو عربـي و      دانش  4
  .كندميمتناسب با اهداف برنامه آشنا 

          

درسـي   يت يادگيري برنامهيه شده به تقومحتواي ته  5
  .كندكمك مي

          

            .دهدمي زبان عربي پاسخ آموز دربارههاي دانشه كنجكاويب  6

ـا   هايي كه دانشبه پرسش  7 آموز به هنگام مطالعه كتاب عربـي ب
  .دهدآن مواجه است پاسخ مي

          

ز در درس آمــواطالعــات مــدوني از نيازهــاي دانــش  8
  كندمربوط ارائه مي ورهعربي و در پايه و د

          

ي درس عربي افزايش ي مخاطب را به مطالعهعالقه  9
  دهدمي

          

10  
هاي متناسب نظم و نثر متناسب با با استفاده از نمونه
آمـوز را بـا نقـش زبـان عربـي در      سن فراگير، دانش

  .كندزندگي فردي آشنا مي

          

مطالعـه   هايي جذاب مطرح كرده است كه شوقنمونه  11
  .كندآموزان مطرح ميهاي عربي را در دانشكتاب

          

            .مطالب كتاب با زندگي مخاطب ارتباط دارد  12
            جمع 

    جمع كل 
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كوشد تا  هاي آموزشي مي جموعه راهنماهاي توليد كتابم

نظران  هاي صاحب هاي علمي كاربردي و ديدگاه يافته
هاي آموزشي را براي  بخشي كتاب ي سامان درباره
نويسندگان، ناشران و ساير پديدآورندگان  ي استفاده

  .ندكهاي آموزشي ارائه  كتاب
  
  

  ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه
  آموزشي دفتر انتشارات كمك

  هاي آموزشي بخشي كتاب دبيرخانه سامان
  

  


